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সািমট �টকেনাপিলেস �দেশর �থম িভিডও সােভ� ল�া� ম�ানফু�াকচািরং ��া� �তির করেব 
িসডিনসান  

 

 
ছিব ক�াপশন: সািমট �টকেনাপিলস িলিমেটেডর ব�ব�াপনা পিরচালক আবু �রজা খান এবং িসডিনসান ই�ারন�াশনােলর ব�ব�াপনা পিরচালক               
সাগর �মার �েটা গাজীপুেরর কািলয়াৈকের ব�ব�ু হাই-�টক িস�েত অবি�ত সািমট �টকেনাপিলেস এক একর জায়গায় �দেশর �থম িভিডও                 
সােভ� ল�া� ম�ানফু�াকচািরং ��া� �াপেনর জন� ভূিম ইজারা টুি� �া�র কেরন। 
 
 
(ঢাকা) ৫ই অে�াবর ২০২০, �সামবার:  
িসডিনসান এবং তােদর �টকেনালিজ অংশীদার চীেনর ডা�য়া, গাজীপুেরর কািলয়াৈকের ব�ব�ু হাই-�টক িস�র �ক-২-এ             
িনম�াণ ও পিরচালনা শেত� িভিডও সােভ� ল�া� উৎপাদন এবং সংেযাজন কারখানা �াপেনর জন� সািমট �টকেনাপিলেস ৫               
িমিলয়ন মািক� ন ডলার িবিনেয়াগ করেব। অিতস�র ি�-�ফি�েকেটেড কারখানা� িনম�ানকাজ �� হেব এবং আশা করা              
হে� ��া�� ২০২১ সােলর জানয়ুাির �থেক �সিম ন�ড ডাউন (এসেকিড) িভিডও সােভ� ল�া� সর�াম সংেযাজন এেস�িল               
�� করেব। �াথিমকভােব এই কারখানায় �ায় ৯০ জন বাংলােদশী �েকৗশলী এবং ১০ জন িবেদশী িবেশষ� কােজ                
িনেয়ািজত থাকেবন। এখানকার উৎপািদত পন� �দেশর বাজাের সরবরােহর পাশাপািশ িবেদেশও র�ািন করা হেব।  
 
বাংলােদশ হাই-�টক পাক� কতৃ� পে�র ব�ব�াপনা পিরচালক (সিচব) জনাব �হাসেন আরা �বগম এনিডিস, বাংলােদশ             
কি�উটার সিমিতর (িবিসএস) সভাপিত �মা. শািহদ-উল-মনুীর উপি�িতেত এই চুি�� �া�িরত হয়। এছাড়া অন�ুােন             
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ভাচু� য়ািল সংযু� হন সািমট �েপর ভাইস-�চয়ারম�ান লিতফ খান, পিরচালক ফািদয়া খান, সালমান খান সহ উভয়               
�িত�ােনর উ��তন কম�কত� াব�ৃ। 
 
 
সংে�েপ সািমট �টকেনাপিলস িলিমেটড: 
সািমট �টকেনাপিলস সরকাির-�বসরকাির অংশীদািরে� (িপিপিপ) গাজীপুেরর কািলয়াৈকের অবি�ত ব�ব�ু হাই-�টক          
িস�র ৯১ একর জায়গায় তথ� �যুি�, তথ� �যুি� স�িলত �সবাসমহূ (আই�ইএস), দষূণম�ূ ম�ানফু�াকচািরং এেস�িল              
লাইন এবং ইি�িনয়ািরং �িত�ানসমেূহর অবকাঠােমা উ�য়েন কাজ করেছ। সািমট �টকেনাপিলস এই ৯১ একর জায়গার              
নকশা, িনম�াণ, অথ�ায়ন, সরকােরর কােছ িনজ� পিরচালনা �ানা�েরর শেত� র অধীেন ৬০ বছেরর জন� ইজারা �পেয়েছ।               
িব�ািরত তেথ�র জন� িভিজট ক�ন  www.summittechnopolis.com 
 
সংে�েপ িসডিনসান ই�ারন�াশনাল: 
২০০৪ সােল �িতি�ত, িসডিনসান ই�ারন�াশনাল �দেশর সুর�া এবং নজরদাির িভিডও সমাধােনর বহৃৎ সরবরাহকারী             
�িত�ান এবং চীেনর ডা�য়া �টকেনালিজ এর একমা� অনেুমািদত পিরেবশক|ডা�য়া িবে�র ি�তীয় বহৃ�ম িভিডওেকি�ক             
�াট� ই�ারেনট অফ িথংস (আইও�) সমাধান এবং পিরেষবা সরবরাহকারী �িত�ান। বাংলােদেশ এই খােত িসডিনসােনর              
িসংহভাগ �াহক রেয়েছ। িসডিনসান বাংলােদেশর শীষ� পয�টন �ক� ক�বাজার শহেরর িভিডও নজরদািরর সমাধান             
সফলভােব �মাতােয়ন কেরেছ, এছাড়া বাংলােদশ হাইওেয় পুিলশ বািহনীর �ক�ীয় কমাে�র পুেরা নজরদািরর সকল             
হাড� ওয়�ার এবং সফটওয়�ার সরবরাহ কেরেছ | অিধক� অত�� সংেবদনশীল �া�ন �যমন ব�ভবন (মাননীয়             
রা�পিতর বাসভবন) এবং গণভবেন (মাননীয় �ধানম�ীর সরকারী বাসভবন) �শ�িবহীন িবহীন তাপমা�া পিরমাপক            
(িব�এম) সরবরাহ কেরেছ।  
 
 
িমিডয়া অনসু�ােনর জন� �যাগােযাগ ক�ন: 

● �মাহেসনা হাসান | ইেমইল : mohsena.hassan@summit-centre.com | �মাবাইল: ০১৭১৩ 
০৮১৯০৫  

● �নিফজ আহেমদ | �হড অফ িবজেনস এডিমিনে�শন | িসডিনসান ই�ারন�াশনাল িলিমেটড | 
 ইেমইল:  nefiz@sydneysunbd.com |  �মাবাইল: ০১৯৭৮ ০১৮৮০৬  
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